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Prezident DFF:  Ing. Jozef Gašparík 

 

Riaditeľ DFF:  František Mikolášek 

 

Predseda OV DFF:  Mgr. Richard Benech 

 

Členovia OV:  Ing. Beáta Nemcová, Jozef Martinka,  
Bc. Tomáš Tinath 

 

Spoluorganizátori:  Národné osvetové centrum  

a regionálne osvetové strediská 

České folklórne  združenie 

Poľský klub Stredné Považie 
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom 

Dubnické múzeum, m.r.o. 

dubnické folklórne súbory 

 

Kontakt a informácie: 
OV DFF, MsÚ Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9,  

018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko 

 
Tel.: 00 421 (0) 42 44 55 758 (64, 22), 00 421 (918 117 022) 

E-mail: dff@dubnica.eu, mic@dubnica.eu  

Web: www.dff.dubnica.eu, www.mic.dubnica.eu 

 

 

 

 

 

 

mailto:mic@dubnica.eu
http://www.mic.dubnica.eu/


Vážení Dubničania,  

hostia a návštevníci nášho mesta, 

 

v kalendárnom roku jestvujú určité 

míľniky, ktoré nám pripomínajú 

nezastaviteľnosť času a zároveň nás 

prinútia sa nachvíľu pozastaviť a 

popremýšľať. Jedným z takých 

míľnikom v kultúrnom živote 

Dubničanov, ale i návštevníkov 

nášho mesta je práve Dubnický folklórny festival, ktorý je oslavou 

bezstarostného leta, symbolom dobrej nálady a zábavy, ale v 

neposlednom rade aj poctou dedičstvu našich predkov. Už 21 rokov 

zaznieva veta o „otvorených festivalových bránach mesta“ a nie je to 

len motto bez obsahu.  

Počas troch festivalových 

dní sa u nás vystrieda 

mnoho folklórnych 

súborov zo Slovenska i zo 

zahraničia, nechýbajú ani 

významné osobnosti, či 

priatelia z družobných 

miest Otrokovice z Česka, 



Vác z Maďarska a Zawadzkie z Poľska. Súčasťou tohtoročného 

dubnického festivalu je aj oslava 70. výročia SNP, ktoré nám 

pripomenie český Vojenský umelecký súbor Ondráš.  

Prajem účinkujúcim, divákom i hosťom 21. Dubnického folklórneho 

festivalu dobré počasie, ešte lepšiu náladu a krásne kultúrne zážitky. 

 

Ing. Jozef Gašparík 

primátor mesta 

prezident 21. DFF 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



PROGRAM 
 
 

 

28. 8.2014 (štvrtok) 

70. výročie SNP     Nám. A. Dubčeka 

16:30  Kladenie vencov ku pamätníku A. Dubčeka  

17:00  Ukážka bojov 2. sv. vojny     

19:00   Ozvěny     Dubnický kaštieľ* 

  -Vojenský umelecký súbor ONDRÁŠ 
 

29. 8. 2014 (piatok) 
09:00-18:00 Remeslo má zlaté dno – remeselnícke trhy 

10:00-18:00 Dubnický jarmok 

15:00  Privítanie družobných miest  Nám. A. Dubčeka

  a sadenie Stromu družby 

19:00   Slávnostné otvorenie XXI. DFF   Dubnický kaštieľ*
  -účinkuje FS Vršatec 

Súťaž o Cenu Mikuláša Senka 1.časť 

19:15 Žeby prišli - Bezanka (Bratislava – Bratislavský kraj), 

20:15 Chodjeval bi som k vám... - Kopaničiar (Myjava – 

Trenčiansky kraj), 21:15 Gurole spod Tater -  Magura 

(Kežmarok – Prešovský kraj) 

 

19:00 Pod tehelňú vyhrávajú    Dutaf Centrum* 

19:00 Spandan (India), 20:00 Poznaň (Poľsko), 21:00 FS 

Trenčan, 22:00 FS Považan, Stretnutie pri muzikách – voľné 

hranie 
 

30. 8. 2014 (sobota) 
09:00-16:00 Remeslo má zlaté dno – remeselnícke trhy 

10:00-14:00 Dubnický jarmok 

10:00  Krojovaná paráda – sprievod súborov mestom 

11:00  Všetci, čo sme sa tu zišli   javisko ABC 

  – krátke repr. vystúpenia 

12:00  Škola bubnovania s Campana Batucada javisko ABC 

14:30  Spomienka na Mikuláša Senka   MsDK 

15:00  Akadémia Poľského klubu,  CNO 

družobných miest a dubnických združení 21. DFF  

17:00  Vitajte u nás!    Dubnický kaštieľ  

  –  prijatie súborov primátorom mesta - na pozvánky 
18:00  Spandan    Nová Dubnica 

 



19:30  Súťaž o Cenu Mikuláša Senka 2.časť Dubnický kaštieľ*

  – prijatie súborov primátorom  mesta  

19:30 Furmani - Borievka (Košice – Košický kraj), 20:30 

Zbojnícke chodníčky ospievané - Rozsutec (Žilina – Žilinský 
kraj) 

 

   

19:00  Pod tehelňú vyhrávajú    Dutaf Centrum* 

Hlavná scéna 

19:00 Od remesla k tancu - FS Mladosť, 20:00 Poznaň (Poľsko), 

20:50 Spandan (India), 21:20 Campana Batucada, 21:45 Veľký 

hudobný festivalový ohňostroj, 22:00 Bezanka, 22:30 Magura, 

23:00 Kopaničiar, 23:30 Stretnutie pri muzikách – voľné hranie 
(Bezanka, Magura, Kopaničiar) 

Vedľajšia scéna 

20:00 – 23:30 Zábava pri dychových hudbách Chabovienka       

a Lieskované 

 

31. 8. 2014 (nedeľa) 
09:30  SR-PL festivalová omša   Kalvária 

10:30  Ranné pozdravy    javisko ABC 

10:30 Spandan, 11:00 Poznaň (Poľsko) 
15:00  Galaprogram    Športová hala* 

  s vyhlásením výsledkov súťaže 

 

1. 9. 2014 (pondelok) 
15:00   Festivalové ozveny s Máriou Bagínovou Dubnický kaštieľ 
 

 

*Vstupné: 
5,-€ VUS Ondráš 

3-€/2,-€ celodenná - Dubnický kaštieľ/Dutaf, Športová hala 
 

PERMANENTKA  10,-€ platí na všetky podujatia 21.DFF  
 
 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

ZMENY PROGRAMU BUDÚ OZNÁMENÉ  

 NA STRÁNKE www.dff.dubnica.eu  

a MESTSKÝM ROZHLASOM. 

 
 

http://www.dff.dubnica.eu/


NÁHRADNÝ PROGRAM 
 

   

 

 

28. 8.2014 (štvrtok) 

70. výročie SNP     Nám. A. Dubčeka 

16:30  Kladenie vencov ku pamätníku A. Dubčeka  

17:00  Ukážka bojov 2. sv. vojny     

19:00   Ozvěny -Vojenský umelecký súbor ONDRÁŠ  MsDK* 

 

29. 8. 2014 (piatok) 
09:00-18:00 Remeslo má zlaté dno – remeselnícke trhy 

10:00-18:00 Dubnický jarmok 

15:00  Privítanie družobných miest  Nám. A. Dubčeka

  a sadenie Stromu družby 
19:00   Slávnostné otvorenie XXI. DFF    MsDK* 

Súťaž o Cenu Mikuláša Senka 1.časť 

19:15 Žeby prišli - Bezanka (Bratislava – Bratislavský kraj), 

20:15 Chodjeval bi som k vám... - Kopaničiar (Myjava – 

Trenčiansky kraj), 21:15 Gurole spod Tater -  Magura 

(Kežmarok – Prešovský kraj) 

21:30 Pod tehelňú vyhrávajú     

 21:30 Spandan (India), 22:00 Poznaň (Poľsko), 22:30 FS 

Trenčan, 23:30 FS Považan, Stretnutie pri muzikách – voľné 

hranie 

 

30. 8. 2014 (sobota) 
09:00-16:00 Remeslo má zlaté dno – remeselnícke trhy 

10:00-14:00 Dubnický jarmok 

11:00  Všetci, čo sme sa tu zišli – krátke repr. vystúpenia MsDK 

12:00  Škola bubnovania s Campana Batucada  MsDK 

14:30  Spomienka na Mikuláša Senka    MsDK 

15:00  Akadémia Poľského klubu, družobných miest CNO 

a dubnických združení 21. DFF  

17:00  Vitajte u nás!    Dubnický kaštieľ  

–  prijatie súborov primátorom mesta - na pozvánky 
18:00  Spandan    Nová Dubnica  

 
 

 



19:30 Súťaž o Cenu Mikuláša Senka 2.časť  MsDK*

19:30 Furmani - Borievka (Košice – Košický kraj), 20:30 

Zbojnícke chodníčky ospievané - Rozsutec (Žilina – Žilinský 

kraj) 
21:30  Pod tehelňú vyhrávajú     

21:30 Bezanka, 22:00 Magura, 22:30 Kopaničiar,  

23:30 Stretnutie pri muzikách – voľné hranie (Bezanka, Magura, 

Kopaničiar) 

 

31. 8. 2014 (nedeľa) 
09:30  SR-PL festivalová omša   Kostol sv. Jakuba 

10:30  Ranné pozdravy     MsDK 
10:30 Spandan, 11:00 Poznaň (Poľsko) 

15:00  Galaprogram    Športová hala* 

  s vyhlásením výsledkov súťaže  

 

*Vstupné: 
5,-€: VUS Ondráš 
3,-€/2,-€ celodenná MsDK 

  

PERMANENTKA  10,-€ platí na všetky podujatia 21.DFF  
 

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

ZMENY PROGRAMU BUDÚ OZNÁMENÉ  

 NA STRÁNKE www.dff.dubnica.eu 

a MESTSKÝM ROZHLASOM. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.dff.dubnica.eu/


Mikuláš Senko 
folklorista, choreograf  

*10. 9 1922 - †4. 6. 1990 
 

VÍŤAZI SÚŤAŽE  

O CENU MIKULÁŠA SENKU:  

1995,1999 – Podpoľanec Detva; 1996 – 

Zemplín Michalovce; 1997, 2003 – Lubena 

Poluvsie; 1998 – Turiec Martin; 2000 – Goral Suchá Hora; 2001 – 

Kopaničiar Myjava; 2002, 2007 – Gymnik Bratislava; 2004 – 

Dopravár Bratislava; 2005 – súťaž sa nekonala; 2006 – Bažalička 

Príbelce – Plachtince; 2007 – Všetečníci Bratislava; 2008 – Brezová 

Brezová pod Bradlom; 2009 – Brezinky Polomka; 2010 – Mladosť 

Dubnica nad Váhom; 2011 – Praslica Kozárovce; 2012 – súťaž sa 

nekonala, 2013 – Liptov Liptovský Mikuláš 

 

Súťaž o Cenu Mikuláša Senka 

Do roku 2013 sa súťaž konala v troch kategóriách: programové bloky, 

veľké choreografie a folklórne skupiny. Z organizačných dôvodov boli 

zmenené pravidlá i koncepcia súťaže. V súťaži zápolia folklórne súbory so 

svojimi programami v dĺžke 40-45 min. Za každý kraj je nominovaný jeden 

folklórny súbor: 

Bezanka z Košíc – Košický kraj 

Názov súťažného programu: Žeby prišli 

Borievka z Bratislavy – Bratislavský kraj 

Názov súťažného programu: Furmani 



Kopaničiar z Myjavy – Trenčiansky kraj 

Názov súťažného programu: Chodjeval bi som k vám... 

Magura z Kežmarku – Prešovský kraj 

Názov súťažného programu: Gurole spod Tater 

Rozsutec zo Žiliny – Žilinský kraj 

Názov súťažného programu: Zbojnícke chodníčky ospievané 

 

V roku 2014 úlohu porotcov prijali: PhDr. Alžbeta Gazdíková; Mgr. art. 

Emil T. Bartko; prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.; Doc. Vladimír Marušin, 

Art.D. a predseda poroty Mgr. art. Štefan Zima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUBNICKÉ FOLKLÓRNE SÚBORY  
 

FFSS  VVRRŠŠAATTEECC      
 

V roku 1953 vznikol 

folklórno-tanečný súbor 

Vršatec, ktorý sa svojou 
kvalitou zaradil medzi 

najlepšie svojho druhu na 

Slovensku. Počas uplynulých rokov činnosti sa v kolektíve 

vystriedalo viac ako päť generácií tanečníkov a hudobníkov. Melódia 
spevov a tancov, farebná paleta krojov, svojráznosť a bohatstvo 

tanečných variácií, to boli hlavné počiatočné impulzy súboru. Do 

súčasnej podoby sa sformoval v roku 1967. So svojím programom 

precestoval prakticky celú Európu a  ďalšie štáty Afriky, Ameriky, 
Austrálie a Ázie  Za 61 rokov svojej existencie mal viac ako 2850 

predstavení. Súčasná tvorba súboru je charakteristická 

originálnosťou pri výbere a spracovaní pôvodného folklórneho 

materiálu, vyznačuje sa nápaditosťou a vyjadrením životného 
optimizmu. Základom repertoáru súboru sú pôvodné tanečné čísla, 

vytvorené na základe národopisných výskumov v rôznych oblastiach 

Slovenska. 

  

FFSS  MMLLAADDOOSSŤŤ    

AA  SSPPEEVVÁÁCCKKAA  SSKKUUPPIINNAA  

DDUUBBNNIIČČKKAA    
 

Súbor vznikol z pôvodne 

estrádneho krúžku. V marci 1969 
sa súbor osamostatnil a predstavil sa celovečerným programom s 

tancami z oblasti Detvy, Terchovej, Goralu, Horehronia, Trenčína. 

Jeho zakladateľmi boli Jozef Polakovič a Karol Šugár, ktorý pôsobil 

ako choreograf. Koncom roku 1969 sa súbor rozšíril o hudobnú 
zložku. Predstavil sa v krajinách strednej Európy ale aj v Lotyšsku, 

Nemecku, Švajčiarsku, Rumunsku, Macedónsku. Získal mnohé 

ocenenia hlavne v oblasti záujmovej umeleckej činnosti stredných 



škôl. Súčasným vedúcim je Branislav Múčka. V roku 2010 súbor 
získal Cenu Mikuláša Senku. Od roku 2004 sa súbor intenzívnejšie 

zameriava hlavne na ľudovú kultúru oblasti Dubnice nad Váhom a 

jej samotnej. Výsledkom bolo založenie speváckej skupiny 

Dubnička, ktorá spolupracuje na rôznych projektoch zameraných na 
miestnu ľudovú kultúru. Jej členskú základňu tvorí 6 bývalých 

členiek dubnických súborov, ktoré si ku svojím vystúpeniam 

prizývajú hostí, či iné súbory. Spevácka skupina je vokálnou oporou 

pre dubnické folklórne súbory. 

  

DDEETTSSKKÝÝ  FFOOLLKKLLÓÓRRNNYY  

SSÚÚBBOORR    PPRRVVOOSSIIEENNKKAA    
 

Vznikol v roku 1980 a pracuje  pri 

Základnej umeleckej škole v 

Dubnici nad Váhom. Zakladateľom 
súboru bol Pavel Cibira. Jeho 

členmi sú žiaci tanečného odboru. 

Súbor má v súčasnosti 50 členov. Jeho programová skladba je 

zameraná na vlastný región a rázovité oblasti celého Slovenska. 
Súbor sa pravidelne zúčastňuje rôznych súťaží a prehliadok. Počas 

roka vystupuje príležitostne na slávnostných akciách, festivaloch a 

iných podujatiach. Umeleckými vedúcimi súboru sú Mgr. Daniela 

Nehézová a Bc. Tomáš Tinath a ľudovú hudbu vedie Mgr. Ján 
Prekop.  

  

FFSS  SSEENNIIOORR  KKLLUUBB  

VVRRŠŠAATTEECC    
 

Folklórny súbor Senior klub 

Vršatec vznikol v októbri 

roku 2002 pri prípravách na 
50. výročie FS Vršatec.            

Tu vznikla myšlienka 

zakladajúcich členov FS Vršatec vytvoriť podmienky pre vznik 

najstaršej vetvy súboru - Senior klubu. Vek členov súboru je od 60 



do 80 rokov. Od svojho vzniku súbor absolvoval rad vystúpení. 
Predstavili sa v miestnych kluboch dôchodcov a v okolitých i 

vzdialenejších obciach i mestách pri rôznych príležitostiach. Od roku 

2004 sa pravidelne zúčastňuje na Celoslovenskom festivale 

seniorských súborov v Krivosúd Bodovke, od tohto roku vo Veľkých 
Bierovciach a od roku 2005 na Dubnickom folklórnom festivale. V 

roku 2008 sa predstavili na festivale Detve a v roku 2009 vo 

Východnej. V roku 2013 i na Jánošíkovych dňoch v Terchovej. 

Niekoľkokrát navštívili Českú republiku. Vedúcim súboru je Peter 
Markovič. Od roku 2014 sa stal Senior klub občianskym združením, 

ktorého predsedom je Milan Oravec. 

 

SÚŤAŽNÉ FOLKLÓRNE SÚBORY 
 

FS BEZANKA  

Z BRATISLAVY  
(BRATISLAVSKÝ KRAJ) 
   
Folklórny súbor Bezanka vznikol v 

roku 1974. Vo svojom repertoári má 

tance, hudbu a spev z viacerých 

regiónov Slovenska (Šariš, Spiš, Zemplín, Orava, Liptov, Hont, 
Tekov, Považie a i.). Súbor spolupracuje s významnými 

choreografmi a hudobnými upravovateľmi z jednotlivých regiónov. 

Bezanka účinkuje na podujatiach, súťažiach a festivaloch doma (FF 

Východná, FF Očovská folklórna hruda, FF Koliesko, Hontianska 
Paráda, Most u Jablunkova, Klenovec), úspešne sa predstavila                  

v Európe (Veľká Británia, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Francúzsko, 

Portugalsko, Slovinsko, Nemecko, Fínsko, Španielsko, Česká 

republika, Chorvátsko, Litva, Bosna a Hercegovina, Cyprus)                   
i v zámorí. Z najväčších úspechov je získanie ocenenia laureát 

Šaffovej ostrohy 2002 (súťaž tanečníkov sólistov v Dlhom Klčove). 

Umeleckým vedúcim súboru je Viliam Korenčík, ľudovú hudbu 

vedie Miroslav Szabó. Tanečnými pedagógmi sú Matúš Ivan                   
a Tomáš Bakyta. Krojárkou súboru je Janka Koreňová. 

  



FFSS  BBOORRIIEEVVKKAA  ZZ  KKOOŠŠÍÍCC   
((KKOOŠŠIICCKKÝÝ  KKRRAAJJ))    
 

Folklórny súbor Borievka vznikol v roku 

1979 pri vtedajšej Vysokej vojenskej leteckej 

škole v Košiciach, teraz pôsobí ako 

organizačná zložka Občianskeho združenia 
BORIEVKA. Repertoár súboru je zameraný 

na folklór východoslovenského regiónu - 

Zemplín, Šariš, Spiš, Abov so zreteľom na 

zachovanie čistoty pôvodného tanečného aj 
hudobného prejavu. Súbor sa každoročne prezentuje na festivaloch 

doma aj v zahraničí, z rôznych ocenení si najviac váži  cenu  laureát 

Akademickej Nitry 2004 a 2006, tretie miesto v silnej konkurencii 

osemnástich súborov z celého sveta na festivale v tureckej Burse          
a cenu primátora mesta Košice. Riaditeľom súboru je Michal Noga 

st., umelecký vedúci a choreograf je Ján Vajda, tanečný pedagógovia 

Peter Vajda, Kristína Vajdová, Danka Smoligová, vedúci ľudovej 

hudby a primáš Radoslav Kertis a organizačná vedúca je Daniela 
Nogová. 

  

FFSS    KKOOPPAANNIIČČIIAARR  

ZZ  MMYYJJAAVVYY   
((TTRREENNČČIIAANNSSKKYY  KKRRAAJJ))  
 

Folklórny súbor Kopaničiar 
je umeleckým telesom s 

dlhoročnou tradíciou šírenia a uchovávania folklórnych zvykov a 

tradícií myjavského regiónu. V myjavskom kraji kopaníc, sliviek a 

výnimočne krásneho a neopakovateľného folklórneho pokladu v 
podobe tancov a piesní bol z lásky k pôvodným myjavským 

tradíciám v roku 1955 mladými nadšencami folklóru založený 

Folklórny súbor piesní a tancov Kopaničiar. Svoju činnosť zameriava 

predovšetkým na spracovanie myjavských ľudových tancov a piesní. 
Snaží sa o zachovanie tradičných tancov ako sú slovenčina, 

starobabská, slovenská, uklakovaný, verbunk a čardáš. No vo svojom 

repertoári má aj choreografie z iných regiónov Slovenska ako sú 



Zamutov, Horehronie, Trenčín a Podpoľanie. Súbor získal mnoho 
ocenení a vyznamenaní. Jedným z najhodnotnejších je aj ocenenie 

Svetovej asociácie folklórnych festivalov WAFF – absolútny víťaz 

World Folk 2011. Umeleckou vedúcou je Ing. Elena Ptáčková, 

vedúcou tanečnej zložky je Mgr. Dana Škopková, vedúcim ĽH je Bc. 
Martin Bunčiak a primášom ĽH je Mgr. Štefan Bunčiak, ml. 
 

 

FFSS  MMAAGGUURRAA  

ZZ  KKEEŽŽMMAARRKKUU  
((PPRREEŠŠOOVVSSKKÝÝ  KKRRAAJJ)) 

  

FS Magura vznikol v roku 1954, 

teda už 60 spracováva a interpretuje 
piesne a tance prevažne 

podtatranského goralského regiónu, 

ktorý tvorí jadro a základ činnosti 

súboru. Magura čerpá podklady hlavne z obcí Ždiar a Lendak, ale aj 
z poľského Podhalia. Vo svojom repertoári má Magura však pre 

spestrenie aj choreografie zo Spiša, Šariša, Zemplína a Podpoľania. 

Súbor má za sebou množstvo vystúpení v Slovenskej republike a 

vyše 80 zahraničných zájazdov v takmer všetkých krajinách Európy. 
Na prelome rokov 2012/2013 Magura reprezentovala slovenský 

folklór v USA, pri svojich krajanoch žijúcich v Chicagu. V 

súčasnosti má okolo 40  členov - tanečníkov, spevákov a 

muzikantov. V súčasnosti Magura pripravuje premiérový program k 
60. výročiu založenia súboru. Niektoré čísla z výročného programu 

je možné zhliadnuť aj v súťažnom programe 21. DFF. Oslava 60. 

výročia súboru sa bude konať 5.-6. decembra 2014. 

 

FFSS  RROOZZSSUUTTEECC    

ZZOO  ŽŽIILLIINNYY   
((ŽŽIILLIINNSSKKÝÝ  KKRRAAJJ))  
  

Folklórny súbor Rozsutec, 

ktorý vznikol v roku 1965, sa 

už dávnejšie zaradil medzi 



najvýraznejších interpretov slovenského folklóru. Reprezentoval 
Slovenskú republiku ako i mesto Žilina nielen na domácich 

festivaloch - Jánošíkove dni, Východná, Detva, Myjava atď., ale aj v 

zahraničí -  v Bulharsku, v Holandsku, v Luxembursku, v Dánsku, v 

Belgicku, v Šanghaji , v Rakúsku, vo Švajčiarsku, vo Francúzsku, v 
Španielsku atď., Takmer 70-členný kolektív mladých ľudí pracuje v 

súčasnosti pod vedením, vedúceho súboru a choreografa Štefana 

Muchu a umeleckého vedúceho Tibora Mahúta. Súbor je 

reprezentantom  regiónu  Terchová a  jej  metropoly  Žilina. V jeho 
repertoári  sú zastúpené prakticky všetky folklórne regióny 

Slovenska – Terchová, Kysuce, Orava-Goral, Liptov, Horehronie, 

Myjava, Zemplín, Šariš, rómskej menšiny. 

 

HOSŤUJÚCE SLOVENSKÉ 

FOLKLÓRNE SÚBORY 
 

FS Považan  

z Považskej Bystrice   
 

FS Považan vznikol v roku 1954 
pri závodnom klube Považských 

strojární v Považskej Bystrici. 

Mimo Európy zavítal aj do USA 

a Alžírska. Námety pre choreografie a programy súbor čerpá najmä z 
Kysuckej a Trenčianskej tanečnej oblasti, konkrétnejšie z oblastí v 

pohorí Javorníkov, Strážovských a Súľovských vrchov. Okrem 

týchto regiónov sa samozrejme venuje aj iným oblastiam Slovenska, 

prevažne na strednom a východnom Slovensku. Umeleckým 
vedúcim súboru je Ing. Milan Jankoviech, organizačným vedúcim 

Mgr. Miloš Ščotka a vedúcim hudobno-speváckej zložky Mgr. 

Dobroslav Kortman. Primášom ľudovej hudby je Marek Gabriš. 

Folklórny súbor má tri zložky: tanečnú, spevácku a ľudovú hudbu. 
Okrem množstva vystúpení v rozličných častiach Slovenska účinkujú 

aj na folklórnych festivaloch vo Východnej, Detve, Myjave a v 

Terchovej. Za umelecky presvedčivé výkony získali mnohé cenenia. 



Súbor úspešne reprezentoval svoje mesto i Slovenskú republiku na 
viacerých medzinárodných podujatiach v Česku, Poľsku, Rusku, 

Maďarsku, Macedónsku, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, 

Švajčiarsku, Alžírsku, Fínsku, USA, Holandsku a na Cypre. 

Folklórny súbor Považan sa predstaví na 21. DFF spolu s Folklórnym 
súborom Senior Považan.  
 

FS Trenčan z Trenčína  
 

Folklórny súbor Trenčan pracuje pri 

Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne 
nepretržite od svojho vzniku v r. 

1949. Vedú ho pedagógovia 

Gymnázia Ľ. Štúra a jeho členovia 

sú študenti stredných škôl vo veku 
15 - 19 rokov, ktorí sa práci v súbore venujú vo svojom voľnom čase. 

Folklórny súbor Trenčan patrí medzi najstaršie a najvyspelejšie 

súbory na Slovensku. Zameriava sa na uchovávanie pôvodného 

folklórneho materiálu trenčianskeho regiónu, ktorý umelecky 
spracováva. V súbore sa doteraz vystriedalo viac ako 1300 členov, 

ktorí si tu vytvorili svoj vzťah k ľudovému umeniu. Neoddeliteľnou 

súčasťou tanečnej zložky súboru je ľudová hudba a dievčenská 

spevácka skupina, ktoré rovnocenne dopĺňajú program a robia aj 
samostatné koncerty. Za 65 rokov svojej činnosti folklórny súbor 

Trenčan absolvoval viac ako 2300 predstavení doma i v zahraničí. 

Na zahraničných zájazdoch uskutočnil 650 predstavení, tlieskali mu 
diváci v 27 krajinách Európy, Ázie a Afriky. 
 

Campana Batucada  

z Nitry 
 

Bubnová show! Bubenícky orchester 
plný entuziazmu, ktorý sa nedá 

prehliadnuť ani prepočuť! Masa 

energie, rytmu, radosti, pohybu a 

najväčší bubenícky orchester na Slovensku. PRVA ŠKOLA SAMBY 
a držiteľka rekordu (oficiálny zápis v Slovenskej knihe rekordov, 



www.slovenskerekordy.sk) "Najväčší sambový orchester na 
Slovensku" a v najväčšom verejnom bubnujúcom sprievode. To je 

CAMPANA BATUCADA! Zakladateľom a lídrom je Igor 

„Presidente“ (čítaj prezidénči) Holka a Campana Batucada je na 

Slovensku prvá kapela interpretujúca brazílsku sambu, batukádu, 
samba reggae, marakatú, afro sambu, ktoré interpretuje nielen v 

tradičnom podaní, ale kombinuje ich aj s modernými štýlmi a 

groovom. Igor Holka sa učil u majstrov po celom svete. 

Niekoľkokrát v Afrike, Brazílii, Uruguaji a minulý rok opäť v 
Brazílii, kde participoval na projekte „Bubny sveta“ a vystupoval na 

karnevale v bubeníckom srdci Brazílie v Salvadore da Bahia. Túto 

kapelu mohli vidieť aj diváci vo veľa krajinách Európy ale aj v 

Dubaji, Maroku, Bahrajne a Qatare. www.bubnovashow.sk 
 

Dychová hudba Chabovienka  
 

Chabová je názov vrchu, ktorý sa týči nad 

osadou Vlčím Vrchom, a od neho sa 
odvíja aj názov dychovej hudby 

Chabovienka. Vznikla roku 1991 na 

Vlčom Vrchu, jej členovia sú väčšinou odchovanci detskej dychovej 

hudby Komoranka. V roku 2000 sa kapela zúčastnila celoštátnej 
súťaže v Levoči a vyhrala Cenu diváka, ale aj Cenu za najlepšieho 

sólistu povinnej skladby (Ján Gaži ml.), Cenu za spev (Zuzana 

Gažiová, Eva Habániková) a umiestnila sa v striebornom pásme.       

Od začiatku je umeleckým vedúcim Ján Gaži ml. 
 

DH Lieskované   
 

Dychová hudba Lieskované 
pôsobí v obci Moravské Lieskové 

pri Novom Meste nad Váhom.  

Na dlhoročnú dychovkovú 

tradíciu obce nadviazali v roku 
1989. Prvé vystúpenie  sme hrali na jar v roku 1990 v Modrovej.   

Repertoár dychovej hudby tvoria skladby so spevom ľudové i umelé, 

na ktorých tvorbe sa podieľajú i členovia kapely. Účinkovali 

http://www.bubnovashow.sk/


ZAHRANIČNÉ FOLKLÓRNE SÚBORY 

v krajnách západnej Európy a v Česku. Prezentovali sa  v televíznych 
a rozhlasových médiách (Slovensko v notách, Zahrajte mi takúto, 

Senzi Senzus, Anderov rebrinák, Záhorácka búda, Dychparáda 

Hviezdy FM). Zúčastnili sme sa na festivaloch, prehliadkach a 

súťažiach dychových hudieb. V roku 2000 v  medzinárodnej súťaži 
„Zlatá křídlovka Hodonín 2000“ sa umiestnili v striebornom pásme. 

V roku 1998 vydali MC kazetu - Pesnička pekná Vás pohládzaj, 

v roku 2001 CD a MC - Javorinka šedivá a v roku 2007 CD - 

Večerná láska.  
 

 
 

 

VUS ONDRÁŠ z Brna  

(Česko) 
 

Zriaďovateľom Vojenského 

umeleckého súboru ONDRÁŠ 

so sídlom v Českej republike – v 
meste Brno je Ministerstvo 

obrany České republiky. Je 

jediným profesionálnym telesom svojho druhu v Česku. Súbor tvoria 

mladí talentovaní umelci, ako tanečníci, hudobníci, či speváci. 
Inšpiráciu čerpá z ľudovej tradície. Popri profesionáloch pôsobia 

v súbore aj amatéri. VUS ONDRÁŠ sa dramaturgicky zameriava 

predovšetkým na národopisné oblasti Moravy a Čiech. V repertoáre 
sa však často objavujú aj programová čísla, ktorých inšpiráciou sa 

stali ľudové tance a melódie regiónov Slovenska, Maďarska, 

Rumunska apod. Celková dramaturgia súboru sa pri tvorbe 

jednotlivých typov programov neobmedzuje iba na umelecky 
spracované folklórne predstavenia vychádzajúcich z ľudových 

tradícií, ale vytvára aj divadelné programy s folklórnou tematikou 

a dejom. Súbor pripravuje aj samostatné hudobné programy. Rozsah 

umeleckého záberu tohto skoro stočlenného kolektívu je svojím 
spôsobom jedinečná. VUS ONDRÁŠ každoročne uskutoční 150 až 

200 vystúpení po celej Českej republike a s úspechom reprezentuje          

i v zahraničí, kde získava mnoho ocenení a nových priaznivcov.  



Poznań z Poznane  

(Poľsko) 
 

Súbor ľudových tancov          

Poznaň pracuje pri 
Akadémii telovýchovy 

v Poznani. Jestvuje od           

roku 1982. Od jeho  

začiatku je jeho vedúcim 
a choreografom Dariusz Majchrowicz. Členmi súboru sú študenti 

i pracujúci. Cieľom súboru je uchovávanie zanikajúcej ľudovej 

kultúry a tradícií rôznych regiónov Poľska. Súbor sa snaží o vernú 

reprodukciu ľudových tancov, spevov, hudby, krojov a dbá 
o zachovanie rôznorodosti hudobných štýlov. Súbor sa predstavil 

v Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Turecku, Rakúsku, Nemecku, 

Španielsku, Fínsku, Egypte, Portugalsku, Alžírsku, Ukrajine i na 

Kanárskych Ostrovoch. Súbor je organizátorom i účastníkom 
svetovej prehliadky súboru v Poznani pod názvom „Integracje“.  

 

Spandan Sanskrutik Trust  

z Ahmadábádu (India) 

 
Folklórny súbor Spandan (v 

preklade "tlkot srdca") pochádza z 

mesta Ahmadábád, zo štátu 

Gudžarát, ktorý sa nachádza v 
západnej časti Indie. Bol založený 

v roku 1989 s cieľom venovať sa bohatstvu ľudového umenia Indie. 

Súbor predvádza ľudové tance a hudbu hlavne z oblasti Gudžarát, ale 

vo svojom repertoári má aj tance z ostatných indických štátov 
(Rádžastán, Pandžáb, Maháráštra atd.). Piesne a tance sú 

sprevádzané muzikantmi hrajúcimi na tradičné indické nástroje 

dholak, tabla, dhol, daf, harmonium, kanjira a ďalšie. Súbor Spandan 

vystupuje nielen na domácich indických festivaloch, ale je tiež 
jedným zo súborov, ktoré prezentujú indickú kultúru vo svete. 

Vedúcou súboru je pani Falguni Shah. 
  
 
 



OORRGGAANNIIZZÁÁTTOORR  

FFEESSTTIIVVAALLUU  

POZVÁNKY 
 

TTRRHHYY  UUMMEELLEECCKKÝÝCCHH  RREEMMEESSIIEELL    
 

Trhy ľudových a umeleckých remesiel sú pravidelnou súčasťou 

Dubnického folklórneho festivalu. Zúčastňujú sa ich drobní 
remeselníci a živnostníci z celého Slovenska. Návštevníci DFF tohto 

roku môžu vidieť výrobu krojovaných bábik, tkanie kobercov, 

podmaľbu na sklo, riasenie krojov, krosienkovanie, vyšívanie, 

drevovýrobu, keramiku, drôtené predmety, domáce oblátky, ručne 
vyrábané nože, prírodné kamene, šúpoľky, sviečky, vosk, sklenené 

predmety, kožené predmety, atď. Veľká časť účastníkov svoju 

výrobu aj predvádza. Samozrejme všetky výrobky si je možné         

kúpiť. Trhy ľudových a umeleckých remesiel sa uskutočnia pred 
Dubnickým kaštieľom v piatok 29. 8. 2014 a v sobotu 30. 8. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTO DUBNICA NAD VÁHOM 



ZLATÍ SPONZORI 

 

STRIEBORNÍ SPONZORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODPORILI 

BRONZOVÍ SPONZORI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

JAMP SVORADA, s.r.o.
Nerudova 740/39, Dubnica nadVáhom018 41
Tel: 042 4425616 Fax: 042 4421258
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Zdravica 
(s povzdychom) 

 

Keď sme začínali, mal som päťdesiatku, 
to pre chlapa ešte pekné roky boli, 

teraz o dvadsať viac, sivú hlavu, briadku... 

Letia nám tie roky, ako vietor v poli! 

 
Tam, kam mladý môže, tam už starý musí, 

tá pravda sa ako niť životom vinie, 

každý vek má svoje mínusy aj plusy, 

kto už to má vedieť, keď my penzisti nie?! 
 

Dubnický folklórny festival, čo žiariš 

na nebi dvadsať rokov krásnych, 

odkaz našich predkov v srdciach, mysliach strážiš, 

nezištne rozdávaš úsmevy a radosť, 

oslovuješ mladých, starým vraciaš mladosť... 

V tejto neumelej, no úprimnej básni 

do ďalšej dvadsiatky, zdraví 

     

                                                              Jaro Daniš    


